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Seizoen overzicht BC Bemmel’72 2015-2016 

Na het vertrek van Sabrina Siegers en Ilse Visser was het voor het bestuur zoeken naar een 

herverdeling van taken. De Technisch Coördinator (TC) taken zijn met name door Robert 

Kemperman (Jeugdzaken), Hans Markestein (Voorzitter) en Erik Wackers (Penningmeester) 

overgenomen en is er ook duidelijk een grotere rol bij Harry Horstink als trainer terecht gekomen. 

Maurice ter Hark (secretaris) heeft een deel van de Public Relations (PR) activiteiten op zich 

genomen. Omdat van zowel Robert als Maurice bekend was dat deze hun functie per einde seizoen 

2015-2016 neer zouden leggen is en wordt vervolgens naarstig gezocht naar opvolging, die op het 

moment van dit schrijven nog niet bekend was. 

Wat de trainingen betreft is dit het eerste jaar waarin Harry deze rol vervult. Harry heeft succesvol 

een SL2 cursus afgesloten en zal deel gaan nemen aan de SL3 opleiding. Door Harry zijn de 

trainingen verzorgd voor de beide jeugdgroepen, de senioren, maar hij heeft eveneens clinics 

gegeven op Basisschool de Marang en tijdens de Koningsdag. Een eerste evaluatie levert op dat we 

op de goede weg zijn op het gebied van trainingen, waarvoor dank aan Harry. Bij de jongste jeugd 

ontvangt Harry veel hulp van begeleidende ouders, waarvoor grote dank! Aan het begin van het 

seizoen werd Harry voor de oudere jeugd nog bijgestaan door een aantal vrijwillige senioren, 

tijdens het seizoen bleek deze behoefte er minder te zijn. Tevens is Sander van Veggel actief met 

het jeugdcompetitieteam gestart. Harry heeft eveneens een cursus verzorgd voor de senioren. 

Helaas is bij zowel de jeugd als bij senioren het ledenaantal nog steeds dalende, hetgeen een grote 

zorg en punt van aandacht is voor het bestuur: 

 

Diverse initiatieven zijn genomen om nieuwe leden te werven: Sjors Sportief, zoals gemeld diverse 

clinics op scholen en tijdens Koningsdag, artikelen in regionale bladen, gratis cursussen voor 

recreatieve spelers etc. Helaas kan tot op heden onvoldoende aanwas worden gevonden voor de 

leden die de club verlaten. Navraag bij de vertrekkende seniorleden geven vooral aan dat vrije tijd 

een probleem is, bij de jeugd blijkt men meer interesse te hebben in andere sporten. 
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Wederom is dus deelgenomen aan Sjors Sportief en dit heeft 2 nieuw jeugdstrippenkaarten 

opgeleverd en is er op diverse andere vlakken aandacht geschonken aan de PR in diverse regionale 

bladen, op onze eigen website en facebook. Bij Sjors Sportief werden de kinderen zelfs beloond met 

een gratis pannenkoek bij de Pannekoekenbakker in Slijk-Ewijk. 

De afspraken van vorig jaar m.b.t. het labellen blijken hun vruchten af te werpen: het werken met de 

foto’s en het alleen door aangewezen leden verhangen van de labels blijkt goed te werken. Er zijn 

geen noemenswaardige problemen meer voorgekomen. 

Net als vorige seizoenen stonden er weer uitwisselingen met Westervoort en Nijmegen op het 

programma, waarbij beide “uitwedstrijden” weer geslaagd genoemd mogen worden. De 

uitwisseling van beide verenigingen in Bemmel moet op het moment van schrijven nog 

plaatsvinden. 

Buiten het geslaagde en gezellige zgn. LRTT-Belgro toernooi, bleek er wederom weinig animo te 

zijn voor andere toernooien. Op sommige regulier speelavonden was het ook af en toe te rustig, 

waarvan bij het bestuur de oorzaak niet bekend is. We zouden hier graag meer over horen vanuit de 

leden. 

Op competitiegebied is door de jeugd aan de regiocompetitie deelgenomen en door de senioren aan 

de voorjaarscompetitie. Beiden zullen volgend jaar vervolgd worden. 

Wat de zaalhuur betreft is er het nodige gebeurd: vanaf maart is het beheer van sporthal de Heister 

eveneens in handen gekomen van de beheerder van de Bongerd, namelijk Jan GrootAntink. De 

zogeheten sportnota van de gemeente Lingewaard zal verdere uitvoering krijgen, met mogelijk 

diverse wijzigingen wat betreft accommodaties. Op dit moment is het bestuur nog in 

onderhandeling betreffende de baanuren voor het seizoen 2016-2017. 

Buiten het wekelijkse badmintonavondje werden er weer regelmatig “buitenschoolse activiteiten” 

georganiseerd; we kunnen terugkijken op een zeer geslaagd oliebollentoernooi (met helaas voor de 

laatste keer dank aan de Fam. Eikhout voor de heerlijke oliebollen). Verder kunnen we terugkijken 

op een geslaagd Partners in Crime- een een Ouder-Kind- toernooi en is er een Instuif georganiseerd 

voor oud-leden. De clubkampioenschappen bij de jeugd hebben spannende wedstrijden, maar 

bekende winnaars opgeleverd. Tenslotte is er bij de senioren aan start gemaakt voor de 

Laddercompetitie, maar veel wedstrijden heeft dit uiteindelijk niet opgeleverd. 


